
 

IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Profil Film Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  

Film BPK terdiri dari tiga film pendek yang terinspirasi dari laporan pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan. Tema yang diangkat dalam film pendek ini 

terinspirasi dari hasil pemeriksaan BPK atas pelayanan ibadah haji, pengelolaan 

tenaga kerja Indonesia (TKI), serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ketiga 

film ini menggambarkan tentang adanya penyelewangan dalam tiga kasus tersebut 

yakni bidang pendidikan (dana BOS), tenaga kerja, dan pelayanan ibadah haji. 

Tiga film BPK berjudul "Uang Rujak Emak (disutradarai Sofyan D. Surza), 

Kertas si Omas (disutradarai Ari Ibnuhajar), dan Cerita Kami (disutradarai 

Chairun Nissa). Film BPK. Masing-masing cerita dalam film pendek berdurasi 20 

menit. Pembuatan film-film tersebut dimulai sejak April 2013, dengan bantuan 

dan dukungan dari USAID. Pemutaran perdana film ini berlangsung di Jakarta 

pada 20 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 29 Januari 2015 di Probolinggo.  
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Gambar 2. Cover Film BPK 

B. Sinopsis Film BPK  

a. Film Uang Rujak Emak  

Uang Rujak Emak yang digarap apik oleh Sofyan D. Surza ini menceritakan 

tentang Hartati (Ida Leman), seorang single parent yang menghidupi anaknya, 

Doni (Mario Irwinsyah), dengan berjualan rujak. Setiap harinya, Hartati selalu 

menyisihkan uang untuk bekalnya menginjakkan tanah suci dengan menjual rujak 

buah. Setelah mengumpulkan uang bertahun-tahun, Hartati dan Doni pergi ke 

Departemen Agama. Mereka bertanya mengenai prosedur tata cara pergi ke tanah 

suci. Lalu Hartati pun mendaftar menjadi Calon Jamaah Haji. Di saat yang sama 

ada seorang pria (calo haji) yang datang menawarkan bantuan agar Hartati bisa 

cepat mendapat kursi haji. Calo haji itu mengatakan jika tak memakai jasa orang 

dalam akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berangkat haji. 
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Sebenarnya, Hartati tak begitu antusias dengan calo haj tersebut. Namun, Doni 

yang ingin mewujudkan impian ibunya ke tanah suci begitu antusias atas tawaran 

si calo. Kesempatan itu dimanfaatkan sang calo. Ia meminta Doni agar cepat 

melunasi sisa pembayaraan haji. Si calo juga meminta uang tambahan karena 

berbagai alasan yang tak jelas. Karena tak ingin membuat ibunya bersedih, Doni 

menjual motornya untuk memenuhi persyaratan yang diberikan si calo haji. 

Rupanya usai menjual motor, Doni tertidur pulas di sofa. Sang ibu melihat ada 

sebuah amplop berisikan uang hasil penjualan motor Doni. Ia pun langsung 

mengambilnya diam-diam. Keesokan harinya, Doni yang berencana menemui si 

calo, bingung karena uang di tasnya telah raib. Doni pun akhirnya tak bisa 

memenuhi janjinya untuk memberikan sejumlah uang kepada si calo. Alhasil, si 

calo haji itu langsung meninggalkan Doni karena tak membawa uang yang 

diminta. Setibanya di rumah, Doni kaget bukan kepalang melihat motornya sudah 

kembali. Akhirnya sang ibu yang sudah menunggunya menjelaskan duduk 

persoalannya. Ibunya mengatakan bahwa Departemen Agama telah mengiriminya 

surat persetujuan untuk berangkat ke tanah suci. Keluarganya pun terbebas dari 

jeratan calo haji. 

b. Film Kertas Si Omas  

Film Kertas Si Omas yang digarap oleh Ari Ibnuhajar ini menceritakan tentang 

seorang perempuan bernama Jamilah (Erma Catherina) yang berhasrat menjadi  

tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Tetapi hasil pemeriksaan kesehatan 

menunnjukan adanya penyakit di dalam tubuh Jamilah. Kemudian Jamilah 

menemui petugas yang bernama Kahar (Julian Kunto) yang bekerja di perusahaan 
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keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk memngeluarkan surat layak 

menjadi TKI, namun Kahar menolak untuk mengeluarkan surat tersebut.  

Dengan dalih menjadi tulang punggung keluarga, Jamilah memberikan uang 

jutaan rupiah agar diloloskan oleh Kahar menjadi TKI di luar negeri. Kemudian 

kahar membuat surat keterangan layak menjadi TKI karena terpengaruh oleh uang 

yang diberikan Jamilah. Sebelum surat itu sampai kepada Jamilah, Kahar dan 

Witri   mengikuti seminar tentang Asuransi Tenaga Keternagakerjaan.  

Witri (Happy Salma) adalah pimpinan perusahaan tempat Kahar bekerja. Tanpa 

sepengetahuan Kahar, Witri sebenarnya mengetahui tentang uang yang diberikan 

oleh Jamilah. Saat setelah seminar Witri berupaya untuk mencegah Kahar 

menerima uang dan meloloskan Jamilah dengan cara memberikan contoh resiko 

dan kasus yang telah terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh petugas dengan 

mengeluarkan surat layak menjadi TKI. Saat mereka membicarakan hal tersebut, 

datanglah Sofian (Sofyan D. Surza) teman Witri yang meminta pekerjaan kepada 

Witri karena perusahaan tempat ia bekerja akan ditegur oleh Kemenetrian Tenaga 

Kerja dan segera ditutup. Hal itu dikarenakan teman sekantor Sofian meloloskan 

TKI yang tidak layak menjadi TKI.  

Melihat kejadian tersebut, Kahar pun mulai berfikir jika ia meloloskan Jamilah 

apa yang akan terjadi dengan perusahaan tempat ia bekerja. Keesokannya, Kahar 

menghubungi Jamilah untuk datang kekantornya. Jamilah datang dengan wajah 

yang senang, ia mengira mendapatkan surat keterangan lajak menjadi TKI. 

Dengan berat hati Kahar memberitahukan kepada Jamilah bahwa ia tidak dapat 

mengeluarkan surat izin layak menjadi TKI. 



42 
 

c. Cerita Kami 

Film Cerita Kami di garap oleh Chairun Nissa bercerita tentang kepala SMP yang 

mengorupsi dana BOS sehingga merugikan murid-muridnya serta kondisi sekolah 

cukup memprihatinkan. Cerita diawali murid-murid SMP kelas IX yang 

mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar karena buku mata pelajaran 

sudah rusak sehingga tidak bias dibaca. Keesokan harinya Bu Guru Intan (Astri 

Nurdin) mengumumkan bahwa Ujian Nasional (UN) akan diadakan sebentar lagi. 

Murid-murid kelas IX pun merasa cemas karena untuk persiapan mengikuti UN 

sangat kurang karena buku-buku yang tersedia sudah rusak dan tertinggal jauh 

dari  sekolah lain. Kemudian siswi bernama Dini (Julia) mengatakan bahwa ia dan 

teman-teman satu kelasnya pesimis untuk dapat lulus dalam UN karena buku- 

buku yang tersedia sangat sedikit untuk dapat lulus dalam UN.     

Keesokan harinya, saat di sekolah murid-murid kelas IX merasa makin kesal 

karena melihat kedatangan TV baru yang berukuran besar datang menuju ruang 

kepala sekolah. Sementara Pak Ridwan sebagai pengawas dana BOS mendatangi 

sekolah tersebut, dan ia mendapati sarana dan prasana sekolah yang tidak layak. 

Pak Ridwan mulai merasa curiga kepada Kepala Sekolah terkait penyelewengan 

dana BOS. Pak Ridwan kemudian menemui Pak Imam (Lukman Sardi) sebagai 

Kepala Sekolah untuk meminta laporan pertanggugjawaban dana BOS yang 

seharusnya sudah dilaporkan tiga bulan yang lalu. Namun Pak Imam beralasan ia 

menjabat sebagai kepala sekolah di SMP tersebut baru setahun yang lalu, dan 

harus menyelesaikan laporan pertanggungjwaban dan BOS periode sebelumnya. 
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Pak Ridwan tidak menerima alasan yang disampaikan Pak Imam, ia 

menganganggap bahwa itu alas an yang tidak tepat.  

Untuk menyelesaikan laporan pertanggung jawaban tersebut Pak Imam mulai 

membuat nota-nota pembelian palsu seperti buku, alat-alat sekolah, dan 

pembelian lainnya  ia buat sendiri. Saat Pak Ridwan merasa semakin curiga saat  

menemui Pak Imam dengan mengecek nota-nota pembelian yang tidak sesuai 

dengan apa yang dibeli. Pak Ridwan menegaskan bahwa ia bisa menuntut Pak 

Imam sebagai Kepala Sekolah atas penyelewengan Dana BOS.  

Ujian Nasional telah diselenggarakan, namun ada Siswa yang bernama Anto 

(Hikari) tidak lulus dalam Ujian Nasional. Dini, Melan, dan Tito ikut meras sedih 

karena sahabat mereka tidak lulus dalam Ujian Nasional. Kemudian keesokan 

malamnya sekolah mengadakan pentas seni untuk merayakan kelulusan SMP 4 

Nusa Ungu. Dini dan Tito tampil dengan menyanyikan lagu ciptaannya dengan 

lirik yang mengisahkan korupsi yang terjadi di sekolahnya. Pak Imam merasa 

terganggu mendengar lirik-irik tersebut. Kemudian Pak Imam memberhentikan 

Dini dan Tito yang sedang tampil di panggug. Pak imam mengatakan kepada 

seluruh siswa bahwa kekurangan buku dan fasilitas sekolah yang kurang 

dikarenakan dana BOS yang belum turun dari Pemda.  

Tanpa sepengetahuan Pak Imam, Pak Ridwan berada di tengah-tengah siswa SMP 

dan menegur Pak Imam untuk tidak berbicara kebohongan. Pak Imam merasa 

terkejut dan malu. Akhirnya semua mengetahui apa yang dilakukan Pak Imam 

yang telah menyelewengkan dana BOS.  
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C. Tokoh dalam Film BPK 

a. Film Uang Rujak Emak  

  

Gambar 3. Mario Irwinsyah sebagai Doni 

Mario Irwinsyah lahir di Jakarta, 30 Oktober 1982; umur 32 tahun adalah 

seorang Aktor. Ia mengawali kariernya di dunia hiburan sejak tahun 1984 dengan 

film yang berjudul Sebening Kaca, disusul dengan film Di Balik Dinding Kelabu. 

Di masa remajanya Mario, sempat memainkan film Sesaat Dalam Pelukan 

bersama dengan Sophan Sophiaan, Widyawati, dan Frans Tumbuan. Mario juga 

sempat memerankan film yang bertajuk Badut-Badut Kota yang diperankan oleh 

Dede Yusuf dan Sarah Azhari. Mario juga berperan dalam film televisi dan 

menghiasi layar kaca indonesia. Pada tahun 2009, Mario bersama Ringgo Agus 

Rahman, Opi Bachtiar, Tio Pakusadewo, dan Tika Putri bermain dalam 

film Jagad X Code. 
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Selain itu Mario juga tampil menjadi bintang iklan pada beberapa iklan produk 

seperti Djarum 76, Fluocaril, Susu Cap Enak, Coca Cola, Blue Band, Citibank, 

Pertamina, Yamaha Motor dan yang terbaru adalah Sampoerna A Mild. 

Doni (di perankan Mario Irwinsyah) anak satu-satunya Hartati. Doni adalah anak 

yang penurut dan sangat menyayangi Ibunya. Doni sangat mengerti dan selalu 

menuruti kata-kata yang diucapkan oleh Ibunya. Dari kecil Doni sudah 

mengetahui bahwa keinginan terbesar ibunya adalah berangkat ke tanah suci 

untuk menunaikan Ibadah Haji.  Maka dari itu saat masih kecil Doni selalu 

membantu Ibunya berjualan rujak buah di depan rumahnya. Doni juga 

mengantarkan pesanan-pesanan rujak kepada pelanggan Ibunya. Saat menginjak 

dewasa rasa sayangnya terhadap Ibunya semakin bertambah. Ia selalu 

mengantarkan Ibunya berbelanja aneka macam buah dipasar untuk memenuhi 

rujak buah. 

 

Gambar 4. Ida Leman Sebagai Hartati  
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Hidayati Ahmad Leman lahir di Padang, 16 November 1955 lebih dikenal 

dengan nama Ida Leman adalah seorang aktris senior Indonesia. Ia terkenal 

dengan perannya sebagai Mbak Pur dalam sinetron Losmen yang pernah 

ditayangkan di TVRI pada era 80-an. Lahir di Padang, Sumatera Barat, 16 

November 1955. Menempuh pendidikan di SMKK (Sekolah Menengah 

Kesejahteraan Keluarga) jurusan perancang busana di Medan, Sumatera Barat. 

Awalnya bergelut di dunia akting karena ia sering ditawari untuk tampil bermain 

dalam serial sandiwara TV, terutama di TVRI Pusat, Jakarta. 

Lewat sinetron yang dibintanginya bersama Muthias Muchus, Dewi Yull, Mang 

Udel (alm) dan Mieke Wijaya itu, ia menjadi terkenal dan ditunggu-tunggu 

penampilannya. Bermain sebagai Mbak Pur seorang ‘Perawan Tua’ anak Pak 

Broto yang diperankan oleh Mang Udel (alm). Padahal dalam kehidupan 

sebenarnya punya suami dan anak. Suaminya Irwinsyah (alm), adalah sutradara 

senior TVRI yang membuat karya sinetron terkenal di TVRI Sayekti dan Hanafi. 

Dengan deretan pemain yang sama, Ida kembali bermain dalam film layar 

lebar Penginapan Bu Broto pada tahun 1987. Selain itu, ia juga tercatat 

membintangi beberapa judul film layar lebar antara lain: Sakura dalam Pelukan 

(1979), Jangan Ambil Nyawaku (1981), Sejuta Surat Sutera (1982), Yang (1983), 

Saat-saat yang Indah (1984), Kerikil-Kerikil Tajam (1984), dan lain-lain. Pada 

tahun 2009, Ida ikut bermain dalam Perempuan Berkalung Sorban. 

Hartati (diperankan oleh Ida Leman) seorang Ibu yang gigih dalam menjalani 

kehidupannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ia berjualan rujak buah di 

depan rumahnya. Hartati tinggal di rumahh sederhana bersama satu anaknya 
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bernama Doni. Hartati seorang Ibu yang sabar dan menyayangi anaknya. 

Kesabarannya itu ia tunjukan saat berjualan rujak buah ada beberapa ibu-ibu yang 

menghutang kepadanya namun ia tetap menjual rujak buahnya. Kegigihannya 

dalam hidup ia tunjukan keberhasilannya yang dapat menunaikan Ibadah Haji 

dengan cara menyisihkan uang hasil berjualan rujak buah miliknya. Hartati 

mengumpulkan uang tersebut dari anaknya kecil hingga dewasa. Usahanya itu 

berbuah manis dengan keberangkatannya ke tanah suci menunaikan Ibadah Haji.  

b.Tokoh Film Kertas Si Omas  

 

Gambar 5. Happy Salma Sebagai Witri  

Happy Salma atau  Jero Happy Salma Wanasari lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 4 

Januari 1980 adalah seorang model dan aktris, pemain film, pemain teater dalam 

dunia hiburan Indonesia. Happy telah bermain di banyak judul sinetron, FTV dan 

Film. Happy juga bermain dalam pementasan Teater Nyai Ontosoroh di Gedung 

Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (2007), Pementasan monolog 
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"Ronggeng dukuh paruk" Pada tahun 2009 di Bern-Swiss, Belanda dan Taman 

ismail marzuki, Pementasan wayang 'Jabang Tetuko' Senayan city (2010), 

Pementasan teater "Opera Diponegoro' Teater jakarta (2011), Monolog Inggit 

garnasih-STSI,Bandung (2011), pementasan 'Roro Mendut' Teater Jakarta (2012),  

dan Monolog Inggit Garnasi dipentaskan ulang di Taman Ismail Marzuki (2014) 

dengan suasana berbeda yaitu menggandeng penari dari Tarian Kontemporer 

Studio Titik Dua, musisi gamelan sunda dari Gamelan Mustika Inggit, dan paduan 

suara dari Seni Musik UPI. kegiatan tersebut diselenggarakan oleh titimangsa 

foundation, yang merupakan lembaga budaya yang dia dirikan.  

Happy salma meraih banyak pujian dan penghargaan untuk perannya dalam film 7 

Hati 7 Cinta 7 Wanita yang sekaligus mengantarkan namanya meraih Piala Citra 

kategori Pemeran pendukung Wanita Terbaik di Festival Film Indonesia 2010. 

Dan juga mendapatkan penghargaan serupa dengan film yang sama di IMA 

(Indonesia Movie Award). 

Witri (diperankan oleh Happy Salma) anak dari Ibu Omas. Witri adalah seorang 

pimpinan perusahaan yang mengurus soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  Witri 

selalu berusaha jujur dalam menjalankan profesinya. Di mata Witri  kejujuran 

adalah modal utama untuk dapat mempertahankan profesinya. Ia tidak mau 

memanipulasi data-data yang diperlukan calon TKI untuk bekerja di luar negeri. 

Menurutnya jika hal itu tidak dilakukan dengan benar maka calon TKI yang 

bekerja di luar negeri akan mendapatkan resiko atau masalah jika data-data 

identitas TKI yang dimanipulasi akan ketahuan oleh pemerintah. Witri 

mengingatkan kepada Kahar supaya Kahar tidak memanpulasi data-data identitas 
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calon TKI. Hal tersebut Ia lakukan supaya persuahaan yang pimpin bisa bertahan 

dan apa yang dialami oleh ibunya tidak terulang kembali.  

 

Gambar 6. Julian Kunto sebagai Kahar  

Julian Kunto adalah aktor Indonesia. Julian Kunto pernah mendapatkan 

penghargaan untuk kategori peran yang mencuri perhatian dalam acara Indonesian 

Movie Award tahun 2008. Julian Kunto mulai dikenl lewat film Nagabonar jadi 2 

(2007), Puber (2008), Putih Abu-Abu dan Sepatu Kets (2009). Julian Kunto juga 

banyak bermain di Sinetron seperti Cinta Cenat Cenut (2011), Kejar Tayang, Si 

Cemong (2013), dan Ustad Fotocopy (2013). Tahun 2014 Julian Kunto menjalani 

syuting terbarunya yang berjudul Para Pemburu Gajah. Saat proses syuting 

berbagai pengalaman unik dirasakan aktor Julian Kunto Dalam film yang 

didedikasikan untuk penyelamatan gajah Sumatra dari kepunahan itu, Julian 

berperan sebagai seorang pawang gajah yang jahat. Julian Kunto mengaku, tidak 

mudah baginya memerankan tokoh pawang gajah.  

Kahar (dipernakan oleh Julian Kunto) adalah seorang pegawai yang bekerja 

diperusahaan yang mengurus calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Disini Kahar 



50 
 

memiliki karakter yang mudah untuk dipengaruhi orang lain. Saat Kahar 

menerima uang dari calon TKI bernama Jamilah Ia merasa perlu membantu 

Jamilah dengan membuat surat keterangan dapat menjadi TKI. Setelah Kahar 

mendapat nasehat dari Witri untuk tidak meloloskan calon TKI yang tidak 

memenuhi syarat dan mengetahui teman sesama profesinya mendapatkan teguran 

dari Dinas Ketenagakerjaan. Kahar membatalkan niatnya untuk membantu 

Jamilah. Kahar pun mengembalikan uang yang diberikan Jamilah.  

b.Film Cerita Kami  

 

Gambar 7. Lukman Sardi Sebagai Pak Ridwan (Kepala Sekolah) 

Lukman Sardi  lahir di Jakarta, 14 Juli 1971 adalah seorang aktor dalam dunia 

hiburan Indonesia. Sejak kecil, pria yang lebih akrab dipanggil dengan sapaan 

Memet ini memang sudah banyak membintangi film-film. Bahkan saat ia masih 

anak-anak, Lukman telah membintangi 7 film. sejak ia masih berusia 5 tahun. 

Awal debut filmnya yaitu berjudul Kembang-Kembang Plastik (1978) dan juga 
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film lainnya yang dirilis pada tahun yang sama dengan judul Pengemis dan 

Tukang Becak Gie (2005), 9 Naga (2006), Berbagi Suami (2006), Jakarta 

Undercover (2006), Pesan dari Surga (2006), Naga Bonar (Jadi) 2 (2007), Suster 

N (2007), The Photograph (2007), Quickie Express (2007), Kawin Kontrak 

(2008), In the Name of love (2008), May (2008), Laskar Pelangi (2008), Kawin 

Kontrak Lagi (2008), Pencarian Terakhir (2008), Takut:Faces of Fear-Segmen 

Show Unit (2008), Lastri (2008), Sang Pencerah (2010), Aku atau Dia (2010), 

Jakarta Maghrib (2010), Hati Merdeka (2010), Serdadu Kumbang (2010), 

Semesta Mendukung (2011), Pengejar Angin (2011), Sang Penari (2011), Sang 

Pialang (2013), Malaikat Juga Tahu (2013), Leher Angsa (2013), Soekarno: 

Indonesia Merdeka (2013), Laskar Pelangi 2: Endesor (2013), Princess, Bajak 

Laut, dan Alien (2014), Aku Cinta Kamu (2014), Negeri Tanpa TElinga (2014) 

dan 7/24 (2014)  

Beberapa penghargaan yang pernah diraih Lukman Sardi diantaranya Pemeran 

Pendukung Pria Terbaik - Indonesian Movie Award 2009 dalam  Nominasi 

Pemeran Utama Pria Terbaik,  Terfavorit-Indonesian Movie Award 2009, 

Pemeran utama pria terbaik Indonesian Movie Awards 2013,  Pasangan 

terbaik Indonesian Movie Awards 2013 bersama Dewi irawan dalam film 

Rectoverso dalam Nominasi Pemeran Utama Pria Terbaik FestivaI Film Indonesia 

2013.  

Pak Ridwan (diperankan Lukman Sardi) adalah Seorang Kepala Sekolah SMP N 

4 Nusa Ungu. Pak Ridwan selaku Kepala Sekolah melakukan penyelewengan 

dana Anggaran Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS yang seharusnya 
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dipergunakan dengan semestinya malah digunakan untuk memperkaya diri dan 

membeli keperluan ruangan kepala sekolah yang tidak semestinya dibeli. Saat 

siswa-siswi protes akan ketidaknyamanan dalam proses belajar mengajar karena 

Pak Ridwan malah beralasan bahwa anggaran dana BOS belum cair karena 

kesalahan Pemda setempat. 

 

 

Gambar 8. Astri Nurdin  sebagai Bu Intan  

 

Astri Nurdin lahir di Jakarta, 23 Oktober 1977 adalah seorang aktris. Kariernya 

dirintis dengan menjadi model iklan dan bermain dalam sejumlah film televisi. 

Kiprah Astri di dunia hiburan sebenarnya sudah dimulai ketika ia masih remaja. 

Saat itu ia pernah bermain dalam sinetron Lupus dan menjadi model untuk 

beberapa iklan televisi. Astri memutuskan untuk berhenti bekerja dan 

membesarkan anaknya. Tawaran untuk bermain film baru datang padanya pada 

tahun 2009 untuk bermain dalam film Merah Putih. Setelah trilogi film Merah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Model
http://id.wikipedia.org/wiki/Iklan
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Putih dirilis, ia mulai banyak mendapat tawaran bermain dalam FTV. Beberapa 

judul yang pernah ia bintangi antara lain Asam Cuka Manis Cuka, Kunfu Pandu, 

dan Gelap Mata. Tahun 2012, ia kembali mendapat tawaran untuk bermain film 

layar lebal berjudul Ambilkan Bulan  arahan Ifa Isfansyah. Dalam fim tersebut, ia 

mendapat peran sebagai seorang ibu muda yang sibuk berkarir.  

Bu Intan (diperanakan oleh Astri Nurdin) adalah seorang guru di SMP N 4 Nusa 

Ungu. Bu Intan  harus memenangi dua kelas sekaligus karena SMP tersebut 

kekurangan guru. Karakter Bu Intan dalam film ini adalah seorang guru yang 

baik. Bu Intan sebernarnya mengetahui bahwa dan BOS telah diselewengkan oleh 

kepala sekolah namun Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Bu Intan merasa kesal 

dengan kepala sekolah karena anak-anak kesulitan dalam menerima materi 

pelajaran dikarenakan buku-buku sudah tidak dapat terbaca. Ia pun juga harus 

mengajar dua kelas sekaligus karena sekolah tersebut kekurangan tenaga pengajar.    

 

 

Gambar 9. Asrul Dahlan sebagai Pak Sani (Orang Tua Dini) 
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Asrul Dahlan lahir 15 Februari 1971 aktor Indonesai. Ia banyak berperan dalam 

sinetron bertema religi. Film yang ia pernah perankan diantarnya Doa 

Mengancam (2008), King (2009), Alangkah Lucunya (Negeri Ini) (2010), Tanah 

Air Beta (2010), Jakarta Magrib (2011), Serdadu Kumbang (2011), Seputih Cinta 

Melati (2014), dan Di Balik 98 (2015). Pada tahun 2012 Asrul Dahlan meraih 

prestasi dalam kategori pemeran pembantu pria sinetron terpuji dalam perannya di 

Tendangan Si Madun. Dalam piala citra Festival Film Indonesia 2010 Asrul 

Dahlan masuk dalam nominasi  pemeran pendukung pria terbaik dalam Film  

Alangkah Lucunya Negeri Ini.  

Pak Sani (diperankan oleh Asrul Dahlan) adalah orang tua Dini. Pak Sani 

memiliki karakter yang peduli tentang pendidikan anaknya Dini. Ia selalu 

menanyakan apa yang sedang dialami oleh Dini di sekolahnya terkait Pelajaran. 

Pak Sani mengetahui buku-buku yang digunakan Dini untuk belajar sudah rusak 

dan tidak layak pakai, ia melaporkan kepada pihak sekolah hal tersebut. Pak Sani 

juga dengan tegas mengatakan bahwa ia mengetahui sekolah malah membeli TV 

baru untuk kepala Sekolah. Ia merasa kesal terhadap sekolah yang tidak 

memperhatikan keperluan siswa-siswi dalam proses belajar mengajar.   

 

Gambar 10. Iman Brotoseno sebagai Pak Imam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sinetron
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Iman Brotoseno adalah pekerja seni. Ia menjadi sutradara film, iklan, film 

dokumenter, sinetron FTV dan video klip musik. Iman Brotoseno juga menjadi 

Ketua Asosiasi Pekerja Film Iklan Indonesia. Disela sela kesibukan, Ia masih 

menulis artikel gaya hidup, perjalanan, pariwisata, underwater topics dan tentu 

saja film untuk beberapa majalah. Kegiatan lainnya memberikan workshop 

mengenai film iklan dan photography bawah laut. Iman Brotoseno aktif dalam 

membuat artikel-artikel di blognya yang berlamat  http://blog.imanbrotoseno.com/ 

Pak Imam (diperankan oleh Iman Brotoseno) adalah seorang pegawai Pemda 

yang mengawai penggunaan dana BOS. Pak Imam memiliki karakter yang tegas. 

Dengan tegas Pak Ridwan meminta laporan keuangan terkait penggunaan dana 

BOS yang telah melewati tanggal ketentuan. Ketegasannya itu juga ditujukan 

lewat adegan saat Ia mengatakan akan menuntut Pak Ridwan jika terbukti 

melakukan penyelewengan dana BOS. Pak Imam mengatakan Ia tidak akan 

merenkomendasikan SMP 04 Nusa Ungu untuk menerima anggaran dana BOS 

karena kelalaaian yang telah dilakukan Pak Ridwan.  

 

D. Data Produksi Film BPK 

1. Film Uang Rujak Emak  

Judul      : Uang Rujak Emak  

Durasi      : 22 Menit 

Jenis Film     : Dokumenter 

Tanggal Rilis    : 20 Januari 2014 

Sutradara     : Sofyan D.Surza 

Produser    : Ninin Musa  

http://blog.imanbrotoseno.com/
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Penulis Naskah    : Gunawan Raharja 

            Nana Sitompul 

Editor      : Dewi Alibasah  

Art Director    : Ivan Richard  

Composer and Mixing   : Toni dan team  

Operator kamera   : Yoyok  

Pencahayaan   : Gundul 

Tata Rias dan Kostum   : Yuke Ugaya dan Team  

 

2. Film Kertas Si Omas  

Judul     : Kertas Si Omas 

Durasi      : 23 Menit 

Jenis Film     : Dokumenter 

Tanggal Rilis    : 20 Januari 2014 

Sutradara     : Ari Ibnuhajar  

Produser    : Ninin Musa 

Penulis Naskah   : Gunawan Rahardja  

           Nana Sitmpul  

Editor      : Dewi Alibasah  

Art Dirctor    : Ivan Richard  

Composer and Mixing  : Tony and Team  

Operator Kamera    : Yoyok  

Pencahayaan     : Gundul  

Tata Rias dan Kostum   : Yuke Ugaya dan Team  
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3. Film Cerita Kami  

Judul     : Cerita Kami  

Durasi      : 27 Menit  

Jenis Film    : Dokumenter  

Tanggal Rilis    : 20 Januari 2014 

Sutradara    : Chairun Nissa  

Produser    : Ninin Musa  

Penulis Naskah    : Gunawan Rahardja  

          Nana Sitompul  

Penyunting    : Dewi Alibasah  

Penata Fotrografi    : Roy Lolang 

Penata Seni    : Ivan Richard 

Penata Musik    : Tony and Team 

Operator Kamera    : Yoyok  

Pencahayaan     : Gundul  

Tata Rias dan Kostum   : Yuke Ugaya dan Team 

 

 

 

 

 

 

 


